DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Ja, niżej podpisany, po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków
Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (Polish Association for Energy Economics).
Zobowiązuję się do wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz terminowego wpłacania składek członkowskich
(na rachunek bankowy w BGŻ BNP PARIBAS nr konta 26 1600 1303 0004 1007 1026 9001) oraz aktywnego udziału
w pracach Stowarzyszenia.

Imię i Nazwisko

Stopień/tytuł naukowy

Adres e-mail

Adres do korespondencji

Nazwa zakładu pracy

Zajmowane stanowisko

Członkowie wprowadzający

........................................................................
Data, podpis

Akceptacja przyjęcia

........................................................................
Data, podpis

Klauzula informacyjna
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
Rozporządzeniem, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki
Energetycznej Polski (PAEE) z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, email: paee@paee.org.pl, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i
nazwisko, stopień/tytuł naukowy, stanowisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail oraz numer
telefonu.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem członkostwa w Stowarzyszeniu.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie wykluczenie z uczestnictwa w strukturach Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki
Energetycznej Polski.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Zarządu Stowarzyszenia;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu informowania o
działaniach statutowych Stowarzyszenia w tym np. informowania o:
a) konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych i
współorganizowanych przez Stowarzyszenie,
b) terminach walnego zgromadzenia,
c) działaniach Stowarzyszenia wysyłanych w formie newslettera,
d) konieczności wniesienia składek członkowskich; zaleganiu ze składkami
członkowskimi.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku,
kiedy Stowarzyszenie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o
zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania. Automatyzacja dotyczyć będzie informowania o działaniach statutowych
Stowarzyszenia.

……………………………………….
Imię i Nazwisko

……….………………………….....................
Data i Miejsce

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym
niżej zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

imię i nazwisko,
stopień/tytuł naukowy,
adres zamieszkania,
nazwa i adres pracodawcy,
stanowisko,
numer telefonu,
adres e-mail,

przez Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski z siedzibą w Krakowie przy
ul. Wybickiego 7A, pok. 209 w celu i zakresie związanym z działalnością statutową
Stowarzyszenia, w tym np. informowaniu o:
a) konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach
współorganizowanych przez Stowarzyszenie,
b) terminach walnego zgromadzenia,
c) działaniach Stowarzyszenia wysyłanych w formie newslettera,
d) konieczności wniesienia składek członkowskich,
e) zaleganiu ze składkami członkowskimi.

organizowanych

i

……………………….………………….……………
Podpis osoby wyrażającej zgodę

